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 Karlkyn______  Kvenkyn______

 

1. Hvað heldurðu að þú hafir lesið margar bækur síðustu 6 mánuði? 

Í tengslum við skólann  _________________ 

Til afþreyingar   _________________ 

 

2. Hversu oft lestu þér til ánægju (grípurðu í bók)? 

a) daglega  ___________ 

b) 1-4 í viku  ___________ 

c) sjaldnar  ___________ 

d) aldrei  ___________ 

 

3. Hvernig velurðu þér bækur til tómstundalestrar? 

____  a) Fer eftir meðmælum vina 

____  b) Útfrá kápunni (forsíðu og umsögn aftan á bók) 

____  c) Fer eftir meðmælum kennara eða foreldra 

____  d) Útfrá rithöfundinum 

____  e) Annað  

 

4. Hvernig bækur lestu helst?  ____________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

5. Fékkstu bók/bækur í jólagjöf?  ____________________________ 

Ef já, hversu margar  ____________________________ 

Ef já, lastu einhverjar þeirra? ____________________________ 

 

6. Áttu þér uppáhaldsbók?  ____________________________ 

Ef já, hvað varstu gömul/gamall þegar þú last hana? ____________ 

 

7. Lestu eitthvað annað en bækur? ____________________________ 

Ef já, hvað þá helst? _________________________________ 

 

8. Verðurðu var/vör við að foreldrar þínir lesi? _________________ 
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Mat - ritunarverkefni 

 

 

 

 

 

 Mjög gott Gott  Í lagi Slakt 

Notar bókm.hugtök 

(20%) 

    

Setur fram hugmyndir 

(20%) 

    

Rökstuðningur  

(20%) 

    

Heildstæður texti 

(20%) 

    

Málfar, stafsetning og 

framsetning 

(20%) 
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Karlkyn______  Kvenkyn______ 

Mér þótti verkefnið 

___ Mjög áhugavert 

___ Áhugavert 

___ Allt í lagi 

___ Leiðinlegt 

 

Verkefnið vakti áhuga minn á einhverri bókanna sem voru kynntar. 

___ Já, nokkrum þeirra 

___ Já, einni 

___ Nei, engri 

 

 

Tilgangur okkar með þessu verkefni var að kynna fyrir ykkur íslenskar 

nútímabókmenntir og reyna að vekja áhuga ykkar á þeim. Okkur langar að heyra 

frá þér hvernig okkur tókst til, hvort þetta hafi borið árangur. 

 

• Hvað þótti þér um verkefnið?  

• Hvað hefði mátt vera öðru vísi?  

• Hverjar eru þínar tillögur til úrbóta á verkefninu? 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

Fylgiskjal 4 















BÓKMENNTAKYNNING 

 

Skoðaðu vel sýnishornið sem þú valdir. Settu fram hugmyndir í samfelldum 

texta, ekki gera úrdrátt. Punktarnir  hér fyrir neðan gefa vísbendingu um það sem 

getur komið fram í textanum en lis tinn er alls ekki tæmandi. Misjafnt er hvað á við 

eftir því hvaða texti hefur verið valinn og endilega bættu við frá eigin brjósti. 

Við yfirferð (og einkunnagjöf) verður horft til notkunar á bókmenntahugtökum, 

hugmyndaflugs og textans í heild. 

Vinnulag: Byrjaðu á að punkta niður það sem þér finnst áhugavert í textanum 

og/eða gera grind áður en þú hefst handa við að rita endanlegan texta. 

 

• Hvað var það við þennan texta sem vakti áhuga þinn? Hvers vegna? 

• Hvað heldurðu að gerist næst, hvernig gæti framvinda sögunnar orðið? 

• Er mögulegt að sjá hver er aðalpersóna sögunnar? 

• Hvaða bókmenntategund gæti bókin tilheyrt? Hvað bendir til þess? 

• Hvað geturðu sagt um eftirfarandi atriði: 

Umhverfi – í hvaða umhverfi eru persónurnar? 

Tími - hvenær gerist sagan? 

Söguþráður – um hvað gæti bókin verið? 

Sjónarhorn – hver segir söguna? 

• Heldurðu að þú hefðir gaman af þessari bók? Rökstyddu svar þitt. 

 

 

Verkefnaskil:  þriðjudaginn 17. febrúar.   

Vinsamlega skilið verkefninu ú tprentuðu, notið  Ariel 11 pt eða Times New 

Roman 12 pt, 1 ½ línubil. 

Lengd u.þ.b. 1 bls.  

Passaðu að merkja verkefnið með nafn i, bekk og númer sýnishorns. 

 

Við munum svo skila verkefnunum, ásamt einkunnum, þriðjudaginn 24. febrúar. 
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